
Ambientes secos

Couro sintético
O nosso couro sintético é elaborado 
com materiais de alta tecnologia que 
permitem sofisticados designs 
ergonómicos. O couro sintético tem 
uma excelente sensação tátil. É ideal 
para pessoas com reações alérgicas ao 
crómio.

Luvas de trabalho com flexibilidade e 
proteção por igual.

Couro
O couro é resistente, flexível e 
adapta-se às alterações climáticas e de 
temperatura. Toda a nossa pele de 
couros cuidadosamente selecionados e 
curtidos para garantir um elevado nível 
de durabilidade e flexibilidade. Também 
há disponíveis luvas de pele sem 
crómio.

Têxteis (e com revestimento)
As luvas têxteis permitem um ajuste 
muito preciso. Na TEGERA® trabalhamos 
para garantir a uniformidade relativa-
mente ao ajuste, à qualidade e às 
características ergonómicas. Também 
criamos materiais para nos adaptarmos a 
diferentes aplicações e maximizar 
características tais como: a destreza, a 
aderência, a durabilidade e o conforto. O 
método e o material de revestimento 
variam em função de diferentes 
aplicações.

Ambientes húmidos/oleososAmbientes ligeiramente
húmidos/oleosos

ejendals.com/tegera

PROTEÇÃO MECÂNICA: TODO O TIPO DE TRABALHOS
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MICROTHAN+:  
Aderência e durabilidade excelentes

9123
Alta

visibilidade

9120 
Velcro

9111 
Punho

Palma da mão reforçada  
e acolchoada.  

Boa sensibilidade nas  
pontas dos dedos.

166 
Velcro

Sem revestimento

Pontos nas palmas das mãos para uma melhor aderência

Sem crómio

326

294 290

6615

Revestimento total

4149205

690 
Punho

955A 
Nitrilo

722 
Nitrilo

723A 
Nitrilo

747A 
Nitrilo

617 
Látex

618 
Látex

612 
Látex

882 
Nitrilo

Palma da mão repelente à água Palma da mão 
revestida Revestimento 3/4

Luvas de pele repelentes de água

Couro sintéticoMACROTHAN:  
Suaves e transpiráveis

Palma da mão e nós dos dedos  
repelentes à água

Palma repelente à  
água e ao óleo

360º, repelente à água e ao óleo 
Excelente aderência em ambientes oleosos

9200 
Velcro

516 
Forro interior 

ligeiro

Touchscreen

Explicacao dos simbolos




